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DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla nieruchomo ści, na której zamieszkuj ą mieszka ńcy
Podstawa prawna: Art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z  2019  r. poz. 2010, z późn. zm.)

Składający:
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

WÓJT GMINY WOLA UHRUSKA, UL. PARKOWA 5, 22-230 WOLA  UHRUSKA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

2. Okoliczno ści powoduj ące obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Pierwsza deklaracja    1.1. Data zamieszkania (DD-MM-RRRR): ………-………-………….. r.

 2. Nowa deklaracja          2.1. Data zaistnienia zmiany (DD-MM-RRRR): ………-………-………….. r.     3. Korekta deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Właściciel                                        2. Współwłaściciel                                            3. Użytkownik wieczysty

 4. Jednostka organizacyjna, osoba posiadająca  nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

 5. Inny podmiot władający nieruchomością                                6. Osoba prawna sprawująca zarząd nad nieruchomością wspólną

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. Osoba fizyczna  2. Osoba prawna  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

5. Nazwisko, imi ę pierwsze, imi ę drugie* / Nazwa pełna ** 6. Nr telefonu

7. Imię ojca, imi ę matki * / Nazwa skrócona ** 8. Adres poczty elektronicznej

9. Numer PESEL * 10. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ** 11. Identy fikator REGON **

D.2 . ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu

19. Miejscowo ść 20. Kod pocztowy 21. Poczta

E. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJ Ą ODPADY KOMUNALNE

22. Miejscowo ść 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Kod pocztowy 27. Poczta

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT

F.1.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści zamieszkałej okre ślonej w cz ęści E deklaracji

          zamieszkuje ..................... mieszka ńców  (podać liczbę osób).

F.1.2. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuj ę w nim bioodpady stanowi ące
odpady komunalne***  (zaznaczyć właściwy kwadrat):             TAK                 NIE



WYPEŁNIAĆ POLE JASNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

2

F.2. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.2.1. Wysoko ść miesi ęcznej opłaty (liczba mieszkańców x stawka opłaty)
28. Liczba mieszka ńców 29. Stawka opłaty w zł 30. Iloczyn liczby mieszka ńców (p. 28) i stawki opłaty (p. 29) w zł

F.2.2. Wysoko ść zwolnienia z cz ęści miesi ęcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z tytułu kompostowania bioodpadów (liczba mieszkańców x stawka zwolnienia - w przypadku zaznaczenia
kwadratu NIE w pkt. F.1.2. stawka zwolnienia wynosi „0”)
31. Liczba mieszka ńców 32. Stawka zwolnienia w zł 33. Iloczyn liczby mie szk. (p. 31) i stawki zwolnienia (p. 32) w zł

F.2.3. Wysoko ść opłaty miesi ęcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stano wiąca ró żnicę

wysoko ści opłaty miesi ęcznej wyliczonej w pkt F.2.1. (kwota z pola 30) ................. zł i wysoko ści zwolnienia

z części opłaty wyliczonej w pkt F.2.2. (kwota z pola 33) ................... zł, wynosi ............................. zł,

(słownie: ................................................................................................................................................................ zł).

G. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA

34. Miejscowo ść i data wypełnienia deklaracji (DD-MM-RRRR)

………………………… ,……-……-……….. r.

35. Podpis osoby składaj ącej deklaracj ę

H. ADNOTACJE ORGANU
36. Uwagi organu

* dotyczy osób fizycznych

** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

*** dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw ę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z prze pisami ustawy
z dn. 17  czerwca 1966 r. o post ępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z pó źn. zm.) .

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobow ych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.
Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola  Uhruska ,

tel. 82 591 50 03, e-mail: wolauhruska@lubelskie.pl ;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

w związku z dokonywaniem wymiaru, poboru i egzekucji obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.);

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

5) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia;
6) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe

w imieniu Administratora;
7) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych,

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


